Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300a, 02-819 Warszawa
T: +48 22 892 90 11, F: +48 22 892 90 11
E: zprp@zprp.org.pl, I: www.zprp.pl

KOMUNIKAT nr 22/2015/2016
KOMISJI ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH ZPRP
z dnia 6 maja 2016 r.
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHŁOPCÓW o PUCHAR PREZESA ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ
W POLSCE
FINAŁ 13 – 15 maja 2016 r.
organizator -

KSSPR Końskie
tel. kom. 535 969 353
e-mail: kssprkonskie@gmail.com

System rozgrywek:
12 maja – odprawa techniczna dla zespołów
13 maja i 14 maja – mecze grupowe „każdy z każdym” i mecze fazy pucharowej „na krzyż”

13 maj
73) A.1 - A.4
74) A.2 - A.3
75) B.1 - B.4
76) B.2 - B.3
77) A.1 - A.3
78) A.2 - A.4
79) B.1 - B.3
80) B.2 - B.4

15 maja - mecze finałowe.
89.) przegr. 85 – przegr.86
90.) wygr. 85 – wygr. 86
91.) przegr. 87 – przegr. 88
92.) wygr. 87 – wygr. 88
Sędziowie:

Sędziowie głowni :

14 maj
81) A.1 – A.2
82) A.3 - A.4
83) B.1 - B.2
84) B.3 - B.4
85) III.A – IV.B
86) III.B – IV.A
87) I.A – II.B
88) I.B – II.A

Podział na grupy:

1
2
3
4

A
KS SPR Chrobry Głogów
KSSPR Końskie
UKS MIŚ Gorzów Wlkp.
MDK Bartoszyce

B
UKS Iskra Bydgoszcz
UKS Wilanowia Warszawa
SPR Pogoń 1945 Zabrze
KS VIVE Tauron III Kielce

1. Zobowiązuje się kluby do bezwzględnego przestrzegania Zasad rozgrywek młodzieżowych ZPRP
obowiązujących w sezonie 2015/2016 (obowiązki gospodarza reguluje § 47 i § 48 i § 49 Zasad).
2. Wszyscy zawodnicy musza posiadać karty zawodnicze.
3. Orzeczenia lekarskie, wydane jedynie przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
a w przypadku braku lekarza specjalisty lekarza medycyny posiadającego certyfikat ukończenia kursu
wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (tak zwany certyfikat PTMS),
o zdolności zawodników do udziału w zawodach są ważne przez 6 miesięcy od daty ich wydania, chyba że
wpis na orzeczeniu wskazuje termin krótszy.
4. Dowód wpłaty wpisowego, potwierdzoną przez WZPR listę zgłoszeń oraz badania lekarskie należy
przedstawić sędziemu głównemu na odprawie technicznej. Trenerzy oraz osoby towarzyszące muszą
posiadać obowiązującą licencję pod rygorem sankcji przewidzianej regulaminem.
5. Do protokołów zawodów należy wpisywać dwie ostatnie cyfry roku urodzenia.
6. Kluby zobowiązane są do dostarczenia do właściwego WZPR listy zgłoszeń do rozgrywek w formie
elektronicznej i papierowej oraz posiadania potwierdzonej przez właściwą KGiD w/w listy podczas
odprawy technicznej.
7. System rozgrywek:
a. 13 maja i 14 maja – mecze w grupach systemem „każdy z każdym” - czas gry w meczach w grupach 2 x 15 minut.
b. po zakończeniu spotkań grupowych zespoły z miejsc 1. i 2. rozgrywają mecze systemem pucharowym
o miejsca 1 – 4, natomiast z pozostałych miejsc 3. i 4. – o miejsca 5 – 8.
c. 14 maja – mecze systemem pucharowym „na krzyż”– czas gry 2 x 15 minut
d. 15 maja – mecze finałowe o miejsca – czas gry 2 x 20 minut
e. Podczas turnieju żaden zespół nie odpada na żadnym etapie rywalizacji – mecze rozgrywane są
o wszystkie miejsca z przedziału 1 – 8.
8. Organizatorzy po każdym dniu turnieju przesyłają sms z wynikami spotkań na nr 604 583 150
9. Organizatorzy następnego dnia po zakończeniu turnieju wysyłają faksem lub mailem do ZPRP kolejność
zespołów w turnieju a dokumentację turnieju tj. komunikaty, protokoły, listy zgłoszeń oraz potwierdzenia
wpłaty wpisowego przesyłają na adres ZPRP

